


V13. ETEN 
en VASTEN?



- B5. De Bijbel is LEVEND en KRACHTIG!

- Waarom is het zo belangrijk om te snappen hoe krachtig te Bijbel is?

- B24. Hoor je als Christen te VASTEN?

- Wat is vasten?

- Wat zijn de belangrijkste redenen om te vasten?

- B27. Het VLEES vs de GEEST

- Wat is het verschil tussen het vlees en de Geest?

- B97. Het GENESIS dieet (gezond leven)

- Wat zegt de Bijbel over voeding?



Voeding brengt je niet dichter bij God, toch kan je het helpen om effectiever te 
zijn voor Gods koninkrijk

Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in 
hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het 

vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, 
wordt bevlekt. 

Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij 
dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om; en hetzij 

dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om. 
Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of 

andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak 
zijn. 

1 Korinthe 8:7-9 HSV



God gaf de mensen aan het begin van de tijd zaden te eten

En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas 
naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin 

hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed 
was.

Genesis 1:12 HSV

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas 
dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan 
zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot 

voedsel dienen.
Genesis 1:29 HSV



Voor de vloed met een vegetarisch dieet werden mensen gemiddeld zo 800 jaar 
oud, na de vloed stond God toe dat er dieren werden gegeten en ging de 

gemiddelde leeftijd ver naar beneden 

Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van 
de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat 
over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de 
zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich 

beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; 
Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene 

gewas.  Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er 
nog in mag u niet eten.

Genesis 9:2 - 4 HSV



God had Noach voor de vloed al instructies gegeven welke dieren 
wel/niet rein waren

Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en 
heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van 

uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig 
bent. 

U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar 
nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de 
dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en 
zijn vrouwtje; ook van de vogels in de lucht zeven 

paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de 
aarde in leven te houden.

Genesis 7:1 - 3 HSV





De wetenschap bevestigd de Bijbel 2000 jaar later!

De verdeling in reine dieren en onreine dieren had veel te maken 
met het overbrengen van ziekten: sommige dieren brengen 

gemakkelijker ziekten over dan andere dieren. Als voorbeeld: 
varkens brengen vaak parasieten over, en krabben en mosselen 

kunnen gemakkelijk voedselvergiftiging veroorzaken.

Konijnen en hazen herkauwen hun eten op een andere manier 
dan koeien. Ze eten hun eigen keutels op, voor een tweede ronde 

door hun darmstelsel. Omdat ze dus poep eten, noemt God ze 
onrein.

Heel veel insecten zijn aas–eters. Ze brengen gemakkelijk ziekten 
over. Sprinkhanen mochten wél gegeten worden, omdat dat 

planten–eters zijn.



“Vasten is je onthouden van voedsel voor een geestelijk 
doel. Vasten is meer dan alleen het tijdelijk afzien van 
al het begeerlijke eten en/of drinken. Maar het is een 

manier om je voor God te vernederen. 

Vasten is een duidelijke daad van onze kant om "ons 
vlees" met zijn begeerten te negeren en anderen de 
helpende hand te reiken. Het is de gelegenheid om 
"nee" te zeggen tegen het deel van onze natuur dat 
zegt: "ik", "mij", en "op mijn manier" en "Ja" tegen 

Gods manier.”

Wat is vasten?



Verschillende soorten vasten:

- Gedeeltelijk vasten: Specifieke voeding niet nemen (Daniel 1:12, 10:2-3)
- Normaal vasten: Geen eten, wel drinken (Mattheus 4:1-2)
- Volledig vasten: Geen eten, geen drinken (Handelingen 9:9, Esther 4:15-16)
- Vasten van andere dingen dan voeding 

Verschillende periodes van vasten:

- Vasten duurde 1 dag (2 Samuel 1:12; 3:35, Nehemia 9:1, Jeremia 36:6, Daniël 
18:24)

- Vasten duurde 3 dagen (Esther 4:16, Handelingen 9:9) 
- Vasten duurde 7 dagen (1 Samuel 31:13, 2 Samuël 12:16-23)
- Vasten duurde 14 dagen (Handelingen 27:33-34)
- Vasten duurde 21 dagen (Daniël .10:3-13)
- Vasten duurde 40 dagen (Deuterinomium 9:9, 1 Koningen 19:8, Mattheüs 4:2)



Jezus wil dat je oprecht vast zonder de eer van mensen, dan zal God je belonen!

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, 
zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun 

gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als 
zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al 

hebben. 

Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw 
gezicht, zodat het door de mensen niet gezien 

wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het 
verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene 

ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 
Mattheüs 6:16-18 HSV



De 8 redenen waarom elke christen zou moeten vasten!

1. Omdat het een opdracht van Jezus is!

De eerste Adam kwam ten val door het eten, maar de laatste Adam (Jezus) 
overwon door vasten!

Als Jezus sprak over vasten, zei Hij niet: ‘als je vast…’, maar 
‘wanneer je vast…’, en plaatste daarmee de praktijk van het 
vasten op één lijn met geven aan de armen en aan gebed. 
(Mattheüs 6:1-15)

1. - Wanneer u dan een liefdegave geeft..... (Mattheüs 6:2)
2. - En wanneer u bid........ (Mattheüs 6:5)
3. - En wanneer u vast.......(Mattheüs 6:15)



2. Om je te vernederen voor God, wie zichzelf vernedert zal door God 
verhoogt worden

De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij 
riepen een vasten uit en trokken 

rouwgewaden aan, van de grootste tot de 
kleinste onder hen. 

Jona 3:5 HSV

En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal 

verhoogd worden. 
Mattheüs 23:12 HSV



3. Om het onderscheid te kunnen maken tussen “Vlees & Geest”

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte 
van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de 
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover 
elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de 

Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, 

toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, 
egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, 

moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan 
ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke 

dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
Galaten 5:16-21 HSV



4. Voor je lichamelijke gezondheid, door je lichaam 
(tempel van Gods Geest) te reinigen

5. Voor genezing en bevrijding

6. Voor een geestelijke opwekking in een 
kerk/gemeente

7. Om leiding/bescherming te zoeken voor ons 
leven en van anderen

8. Omdat je meer verlangt om de wil van God te 
doen dan naar eten
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